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LIBERECKÝ KRAJ Nesedět doma u
počítače, nedat příležitost dětem,
aby se chytily špatné party, naplnit
jejich volný čas. I pro tyto důvody
fungují zájmové či sportovní krouž-
ky. V každém větším městě mají
děti i jejich rodiče na výběr hned z
několika. Od deskových her až po
různé sportovní vyžití.

Asi nejpestřejší nabídkou se mo-
hou pochlubit Domy dětí a mláde-
že. Nabízejí až sto různých aktivit
nejen pro děti, ale i dospělé. Podle
slov ředitelky DDM Větrník v Liber-
ci Jany Pavlíkové je důležitý nejen
správný výběr, ale také přístup ve-
doucího.

„Osobně se domnívám, že čím
lepší vedoucí, tím větší zájem o
kroužek. Není to až tak závislé na
změně zájmu dětí, ale na přístupu
dospělého, který se danou činností
zabývá,“ upozornila Pavlíková.

Naopak děti z pestré nabídky zá-
jmových činností už nevybírají na-
příklad kroužek počítačů. „A není se
co divit. V dnešní době má každý po-
čítač doma,“ doplnila ředitelka
DDM Vikýř v Jablonci Marta Tauch-
manová. Největší zájem prý mají
předškolní děti o folklorní soubor
Malá Nisanka. „Přihlásilo se přes
sto dětí. Museli jsme je rozdělit až
do pěti skupin,“ dodala Tauchmano-
vá.

Většina kroužků startuje od 13.
září, rodiče s dětmi se mohou hlásit

i v průběhu celého měsíce. Aby
kroužek mohli otevřít, musí se účast-
nit nejméně pět dětí. „V loňském
roce jsme měli až osm stovek zájem-
ců. Ani jeden ze zájmových kroužků
jsme nemuseli kvůli nezájmu rušit,“
zmínila ředitelka DDM Libertin v
České Lípě Jiřina Mimrová.

Domy, kde se sdružuje více zá-

jmových činností, se snaží svojí na-
bídkou vyhovět i ne movitým rodi-
nám. „V průměru u nás zaplatí šest
set korun za rok,“ uvedl ředitel Stře-
diska volného času dětí a mládeže
Žlutá ponorka v Turnově Karel Štrin-
cl.

Více peněz zaplatí ti rodiče, kteří
se rozhodli u svého potomka rozvi-

nout sportovní dovednosti. Napří-
klad měsíční příspěvky fotbalovým
klubům se pohybují od sto padesáti
do pěti set korun. Zápisy startují v
půli září.

„Do prvního ročníku přibíráme
třicet dětí. Máme ale zkušenost, že
tolik jich nepřijde. Budeme rádi,
když jich 16. září na jablonecký sta-

dion Střelnice dorazí kolem dvace-
ti,“ říká sekretář mládeže FK Baumit
Jablonec Milan Kyral.

Zcela nový tým hledají také FC
Slovan Liberec. Přihlásit se mohou i
děvčata. Zde zaplatí rodič za měsíč-
ní příspěvek čtyři sta korun. „Z pe-
něz platíme halové turnaje, věci pro
mužstvo, balony, dopravu a další,“

podotkl šéftrenér přípravek FC Slo-
van Liberec Pavel Rumler.

Aby si děti našly mimoškolní čin-
nost, je důležité i podle odborníků.
Nic by se nemělo přehánět. „Ideální
je věnovat se různým aktivitám ma-
ximálně třikrát týdně,“ uvádí dětská
psycholožka Hana Palatová.

Lenka Brabencová

Návrh studia Artikl zaujal nejvíc čte-
nářů nového regionálního zpravo-
dajského serveru liberec.idnes.cz,
kteří v anketě vybírali nejpovedeněj-
ší studii na přestavbu spodní části li-
bereckého centra. Návrhu Artiklu
dalo hlas 439 čtenářů, pro předsta-
vu architektů Siadesignu hlasovalo
206 čtenářů a projekt kanceláře Sial
zaujal 78 lidí. S projektem na pře-
měnu spodního centra přišlo ob-
čanské sdružení Pravý zastupitel.

Cílem plánované změny je přede-
vším oživit břehy řeky Nisy v okolí
budovy krajského úřadu, u parku
Na Rybníčku. „To, že náš návrh u
čtenářů zvítězil, nás určitě těší. Je
to taková odměna za naši práci,“
říká Filip Horatschke z architekto-
nického studia Artikl.

Stejně jako stovky lidí si i on mys-
lí, že by spodní centrum potřebova-
lo vylepšit. „Řeka Nisa tam nefungu-
je, jak by měla. Není vůbec součástí
života ve městě,“ upozornil.

Přestavba podle návrhu studia

by nemusela vyjít draho. „Nejdražší
položkou tam budou zřejmě zemní
práce, ale jinak jsme navrhovali
samé přírodní materiály, nic luxus-
ního,“ doplnil Horatschke.

Podle architektů studia Artikl by
se mohli lidé dostat k řece po scho-
dech. Důležitým prvkem jsou navíc
jakési kamenné ostrůvky různé výš-
ky, které čeří vodu.

„Umožňují přechod řeky a v zá-
vislosti na výšce hladiny jsou různě
zaplavovány, takže se pak mění i je-
jich množství,“ upřesnil Jan Duda,
architekt studia Artikl. Lidé tak mo-
hou po ostrůvcích přeskákat na dru-
hou stranu.

Zatímco v minulých
letech byly pro děti
atraktivní kroužky
počítačů, nyní je lákají
hlavně sportovní hry či
keramika.

FAKTA

Jak hlasovali čtenáři
liberec.idnes.cz
Siadesign 206
Studio Artikl 439
Sial 78

LIBEREC
Dům dětí a mládeže Větrník

výběr z více zájmových kroužků,
kontakt: 482 713 161, www.ddmli-
berec.cz, zápis proběhl 6. září v bu-
dově DDM Větrník v Riegrově ulici
a stále běží on-line. Většina krouž-
ků začíná 13. září, cena: průměr
600 korun.

FC Slovan Liberec
přípravka, kontakt: 777 067 554,
www.fcslovanliberec.cz , zápis pro-
běhne 20., 22., 23. září, Stadion U
Nisy od 17 hodin, cena: po domlu-
vě s rodiči (v loňském roce činili
měsíční příspěvky 400 Kč.)

HC Bílí Tygři
přípravka, kontakt: 737 262 488,
www.hcbilitygri.cz, zápis probíhá
každé pondělí a středu od 16.30 ho-

din ve Svijanské aréně. cena: do
třetí třídy kroužek zdarma, pak
členský příspěvek klubu 600 korun
za měsíc.

Karate Slavia TU Liberec
děti od 6 let, kontakt 733 356 191,
www.karateliberec.cz, zápis probí-
há každé pondělí a středu od sedm-
nácti hodin. Cena je 3 000 korun
za rok.

JABLONEC N. N.
Dům dětí a mládeže Vikýř

výběr z více zájmových kroužků,
kontakt: 483 713 004, www.ddmvi-
kyr.cz, zápis proběhl 3. září, je mož-
nost se hlásit do konce měsíce v
budově DDM Vikýř v Podhorské
ulici. Většina kroužků začíná 13.
září, cena: průměr 800 korun.

FK Baumit Jablonec

přípravka, kontakt: 606 394 004,
www.fkjablonec.cz, zápis proběh-
ne 16. září na Střelnici ve fotbalové
Chance aréně od 17 hodin, cena:
měsíční příspěvek 500 Kč.

HC Vlci
přípravka, kontakt: 602 131 489,
www.hcvlci.cz, zápis každou sobo-
tu a neděli od 8.45 hodin na zim-
ním stadionu, cena do třetí třídy
zdarma, od třetí třídy 2 000 Kč za
rok, od páté třídy 5 000Kč ročně.

SKP Jablonec
biatlon a běh na lyžích, kontakt:
974 474 946, www.skpjablonec.cz,
oficiální zápis dětí od 10 do 15 let
není, mohou volat v průběhu celé-
ho roku, cena: měsíční příspěvek
klubu 100 Kč ročně.

ČESKÁ LÍPA

Dům dětí a mládeže Libertin
výběr z více zájmových kroužků,
kontakt: 487 521 652, www.liber-
tin.cz, zápis probíhá během měsí-
ce září v budově DDM Libertin –
Škroupovo náměstí, cena průměr
500 Kč.

FK Arsenal Česká Lípa
přípravka, kontakt: 737 270 823,
www.fkceskalipa.cz, zápis proběh-
ne 16. září v 17 hodin na městském
stadionu, cena: měsíční příspěvek
300 Kč.

TURNOV
Středisko volného času dětí a

mládeže Turnov Žlutá ponorka
28 zájmových kroužků, kontakt:
481 311 364, www.zlutaponor-
ka.turnov.cz, během měsíce září
probíhají rozjezdové lekce jednotli-

vých kroužků v budově SVČD Tur-
nov Žlutá ponorka v Husově ulici,
cena průměr pět set až šest set ko-
run za rok.

FK Pěnčín – Turnov
přípravka, kontakt: 604 955 376,
www.fkpencinturnov.cz, zápis:
děti mohou přijít během tréninku
na fotbalové hřiště v Turnově kaž-
dé úterý a čtvrtek od 16 hodin, půl
roční příspěvek 1 000 Kč.

LOMNICE N. P.
HC Lomnice nad Popelkou

přípravka, kontakt: 604 790 916,
www.hclomnice.wz.cz, zápis pro-
bíhá každé úterý od 16 hodin na
zimním stadionu v Lomnici nad
Popelkou, cena: do druhé třídy
zdarma, dále příspěvek 3 000 Kč za
rok.

O nové žáky stojí v září také klub
karatistů. Foto: MF DNES

Učení hrou Domovy dětí mají ve své pestré nabídce jak sportovní kroužky, tak i třeba keramiku nebo malování. K umění se je snaží přivést hravou formou. Il. foto: Dušan Tománek, MF DNES

Očima čtenáře
MF DNES přináší fotografie
libereckých věžiček Jaroslava
Málka, které publikoval ve svém
fotoalbu na serveru
rajce.idnes.cz. Foto: Jaroslav Málek

http://zirkon.rajce.idnes.cz

Vítězný návrh Čtenáře liberec.idnes.cz nejvíc zaujala tato vize s
kamennými ostrůvky v řece. Vizualizace: Studio Artikl

Dejte dítě do kroužku. Nebude zlobit

Je září. Karatisté, malíři, atleti i hokejisté lákají děti do svých řad
Sportovní kluby i domovy dětí nabírají v září nové členy. O nové, mladé talenty stojí například liberečtí fotbalisté i hokejoví Bílí Tygři, v Jablonci zase nabízejí běh na lyžích i biatlon

Čtenáři chtějí v řece Nise v Liberci ostrůvky
Stovky čtenářů hlasovaly v anketě regionálního zpravodajského serveru liberec.idnes.cz o návrzích, jak by se mohla změnit
Nisa ve spodním centru krajského města. Nejvíc příznivců získal plán, podle kterého by se lidé po schůdcích dostali až k vodě


